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Delegacions

Delegació de Perpinyà

Delegat: Joan Becat i Rajaut

Adreça: Universitat de Perpinyà 

Casa dels Països Catalans

Camí de la Passió Vella

F-66860 Perpinyà Cedex

A/e: perpinya@iec.cat

La Delegació de Perpinyà s’ha encarregat 

d’organitzar o ha intervingut en les acti-

vitats següents:

Foment de la recerca

— VIII Jornada de l’Institut d’Estudis 

Catalans a l’UCE: «L’ensenyament im-

mersiu de les llengües pròpies: el català 

als Països Catalans i les llengües minorit-

zades a l’Estat francès», en cooperació 

amb el grup de recerca transfronterer 

ICRECS (Institut Català de Recerca en 

Ciències Socials) de la Universitat de 

Perpinyà i el grup de recerca Llengües i 

Aprenentatge de la Universitat de Giro- 

na. Aquesta diada materialitza l’aporta- 

ció de l’Institut a les activitats universi- 

tàries de l’UCE de Prada. 23 d’agost  

de 2011.

— Coorganització de la Jornada 

«Dret i usos de l’aigua», amb l’ICRECS 

de la Universitat de Perpinyà i la Univer-

sitat de Girona. Perpinyà, 2 de desembre 

de 2011.

Publicacions i premis

— Convocatòria del Premi Catalunya 

del Nord 2011 de l’Institut d’Estudis 

Catalans, que recompensa estudis, treballs 

o documents per a l’ensenyament del 

català a qualsevol nivell i pel coneixement 

de Catalunya del Nord o de qüestions que 

l’afecten. El jurat, format per Martina 

Camiade, catedràtica en estudis catalans 

de la Universitat de Perpinyà; Joan Mar-

tí i Castell, representant de la Secció Fi-

lològica i president del jurat; Josep 

González-Agàpito, president de la Secció 

de Filosofia i Ciències Socials; Manuel 

Jorba, representant de la Secció Històrico-

Arqueològica, i Joan Becat, delegat del 

president de l’IEC a Perpinyà, ha atorgat 

el premi a l’obra Els sobrenoms de cata-

lunya nord. Patrimoni immaterial, testi-

monis socials i lingüístics, de Pasqual 

Tirach Alventosa. Abril del 2011.

— Publicació del Premi Catalu-

nya del Nord 2010: les organitzacions de 

reivindicació catalana a catalunya nord 

1960-1981, de Júlia Taurinyà. Coedició 

amb Terra Nostra. Presentació al Fòrum 

Obert de la Universitat Catalana d’Estiu. 

23 d’agost de 2011.

— El número 4 de REcERc, 

revista electrònica de l’ICRECS de la 

Universitat de Perpinyà, aparegut la tar-

dor del 2011. És una coedició d’aquest 

laboratori i de la Delegació de Perpinyà, 

sobre el tema de «Llengua i societat», amb 
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articles de Joan Martí, Josep González-

Agàpito, Joan Becat i Miquela Valls (In-

situt d’Estudis Catalans), Jordi Cicres, 

Sílvia Llach i Dolors de Ribot (Universitat 

de Girona), Lukian Kergoat (Universi- 

tat de Rennes), Júlia Taurinyà (Universitat 

Politècnica de Catalunya).

Conferències

— Conferència d’Alà Baylac-Ferrer 

(ICRECS - Universitat de Perpinyà) «Si-

tuació de la llengua i l’ensenyament del 

català a la Catalunya del Nord», dins el 

cicle de conferències a la Casa dels Països 

Catalans «La llengua catalana té 1.000 

anys» (amb el suport de la Secció Filolò-

gica). 22 de febrer de 2011.

— Conferència de Joan Peytaví 

Deixona (ICRECS - Universitat de Perpi-

nyà, IEC) «El dialecte septentrional: rea-

litats i evolucions», dins el cicle de confe-

rències «La llengua catalana té 1.000 

anys». 17 de març de 2011.

— Conferència de Lukian Ker-

goat (Universitat de Rennes, Institut 

Cultural de Bretanya, Consell Científic de 

les escoles DIWAN) «L’ensenyament per 

immersió a Bretanya: les escoles DIWAN. 

Els objectius, els reptes i la seva organit-

zació». 23 de març de 2011.

— Conferència de Josep Maria 

Muntaner Pasqual (IEC) «Una via d’eman-

cipació: les consultes sobre la independèn-

cia a Catalunya». 30 de març de 2011.

— Conferència de Joan Martí i 

Castell (Universitat Rovira i Virgili, IEC) 

«L’origen de la llengua catalana», dins el 

cicle «La llengua catalana té 1.000 anys». 

18 d’abril de 2011.

— Conferència de Miquel Àngel 

Pradilla (Universitat Rovira i Virgili, IEC) 

«Situació sociolingüística del català als 

Països Catalans», dins el cicle «La llen- 

gua catalana té 1.000 anys». 19 de maig 

de 2011.

— Taula rodona amb Isidor Marí 

i Mayans (Universitat Oberta de Catalu-

nya, president de la Secció Filològica  

de l’IEC), Ramon Sistac (Universitat de 

Lleida, IEC), Alà Baylac-Ferrer (ICRECS 

- Universitat de Perpinyà), Joana Serra 

(ICRECS - Universitat de Perpinyà), Joan 

Peytaví Deixona (ICRECS - Universitat 

de Perpinyà, IEC) «El present i el futur 

del català: procés de revitalització de la 

llengua a la Catalunya del Nord», dins el 

cicle «La llengua catalana té 1.000 anys». 

7 de juny de 2011. 

Altres activitats

— Representació del President de l’IEC 

al Consell d’Administració de l’Institut 

Franco-Català Transfronterer de la Uni-

versitat de Perpinyà. 22 de març i 30 de 

juny de 2011.

— Participació i suport al Dictat 

en Català 2011, amb oferta de premis i 

presència en l’acte de lliurament de premis 

als participants, a la Sala de les Llibertats, 

a Perpinyà. 1 d’abril de 2011.

— Participació en la XXII Nit de 

Sant Jordi, organitzada per Òmnium 
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Catalunya del Nord a l’església dels Do-

minicans (Perpinyà), per part de Manuel 

Jorba, Josep González-Agàpito i Joan 

Becat en representació de l’Institut. 30 

d’abril de 2011.

— Coordinació i actualització 

del Portal de la Casa dels Països Catalans 

(portal comú amb cinc entitats que hi 

tenen residència i amb els Estudis Cata-

lans de la Universitat de Perpinyà) i del 

Portal de la Delegació.

— Firma del conveni marc de 

cooperació entre l’IEC i la Universitat  

de Perpinyà. El conveni anterior, de 1999, 

havia caducat. El nou conveni estipula 

que «la Universitat de Perpinyà Via Do-

mícia (UPVD) reconeix l’Institut d’Estu-

dis Catalans (IEC) com a acadèmia de la 

llengua catalana pel conjunt del domini 

lingüístic català», i que «l’IEC reconeix 

que la UPVD és l’autoritat acadèmica 

territorial pel domini català situat a l’Es-

tat francès i que assumeix en aquest camp 

les funcions d’ensenyament i de recerca». 

L’objectiu del conveni marc és «promou-

re i desenvolupar l’estudi de la llengua 

catalana i la recerca dins l’espai català, i 

també llur difusió a l’Estat francès i als 

països francòfons». Juny del 2011.

— Firma del conveni entre l’IEC 

i la Universitat de Perpinyà per a la cessió 

del local de la Delegació, a la Casa dels 

Països Catalans. Per a la preparació, la 

Delegació va coordinar i representar el 

conjunt de les entitats que hi tenen seu: 

l’Associació per a l’Ensenyament del 

Català, la Universitat Catalana d’Estiu i 

l’Euroinstitut Català Transfronterer. Ju- 

liol del 2011.

Delegació de castelló

Delegat: Vicent Pitarch i Almela

Adreça: Centre Municipal de Cultura

Carrer d’Antoni Maura, 4

12001 Castelló de la Plana

A/e: castello@iec.cat

La Delegació de Castelló s’ha encarregat 

d’organitzar o ha intervingut en les acti-

vitats següents:

— Representació teatral de Re-

gal de Reis, original de Carles Salvador, a 

càrrec del grup de teatre L’Enfilat, a Be-

nassal (11 de setembre de 2010) i al  

Teatre Micalet de València (2 d’octubre 

de 2010).

— Audiovisual i narració de poe- 

sies de Carles Salvador a càrrec de Pere-

Enric Barreda i Edo i altres participants 

del grup de teatre L’Enfilat al Teatre Mi-

calet de València. 2 d’octubre de 2010.

— Conferència sobre «Matilde 

Salvador», d’Antonio Gascó i Sidro, i 

moments poeticomusicals a càrrec de la 

soprano Emília Vera i la pianista Núria 

Pesudo Cots al Teatre Micalet de València. 

4 d’octubre de 2010.

— Col·laboració amb Taca Pro-

duccions per a realitzar un documental 

sobre la vida i obra de Carles Salvador. 
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Castelló. Des del desembre de 2010 fins 

a l’agost de 2011.

— Concert de Nadal 2010 del 

Cor Pentecosta, a la parròquia de la 

Transfiguració, organitzat per l’Associació 

Josep Climent. Les Useres, 4 de desembre 

de 2010.

— Col·laboració amb les activi-

tats de commemoració de les normes de 

Castelló, organitzades per l’Associació 

Cultural La Masovera. Castelló, 18 de 

desembre de 2010.

— Recital de poemes de Vicent 

Andrés Estellés «Dos entre tants. El verí 

d’Estellés», a càrrec de Miquel Pujadó i 

Olga Suàrez, en els actes anuals de pro-

clamació del Socarrat Major de Vila-real. 

Vila-real, 4 de febrer de 2011.

— Col·laboració en l’edició del 

llibre llengua màtria. Dones de paraula, 

de l’Associació de Dones Nacionalistes 

Terra. Castelló, març del 2011.

— III Concurs Literari i Fotogrà- 

fic Carles Salvador (Fundació Carles 

Salvador). Benassal, abril del 2011.

— Col·laboració amb l’exposició 

itinerant «Castelló de la Plana durant el 

tardofranquisme», de l’Associació Cultu-

ral Planaweb, realitzada per Manuel 

Carceller. Vila-real, del 4 al 15 d’abril  

de 2011; Betxí, del 18 al 29 d’abril; Be-

nassal, agost del 2011.

— Participació en la I Trobada 

Literària d’El Pont - Cooperativa de Lle-

tres. Morella, 9 d’abril de 2011. 

— Conferència de la Institució 

Catalana d’Història Natural «Les plantes 

dels déus: plantes psicotròpiques i verins», 

a càrrec de Josep Antoni Rosselló (Fun-

dació Carl Faust, Jardí Botànic de Blanes 

i Universitat de València). Castelló, 14 

d’abril de 2011.

— Contribució a l’edició de 

l’Estel, publicació periòdica del Centre 

Excursionista de Castelló.

— Col·laboració i participació en 

la xxiv Festa per la Llengua de les Co-

marques de Castelló, d’Escola Valenciana, 

a la Universitat Jaume I. Castelló, 16 

d’abril de 2011.

— Publicació del tríptic 2011. 

trobades per la llengua / l’Any de la 

Paraula viva.

— Col·laboració amb els Dissab-

tes Literaris de l’Agrupació Borrianen- 

ca de Cultura. Borriana, 7, 14 i 21 de maig 

de 2011.

— Participació de Vicent Pitarch 

en la presentació del llibre Eros és l’es-

criptura. la literatura com a estimulant 

vital. Castelló, 28 de juny de 2011.

— Presentació de Vicent Pitarch 

de l’antologia poètica de Carles Salvador 

Elogi de la meua terra i altres poemes. 

Benassal, 25 d’agost de 2011.

— Lliurament de premis del III 

Concurs Literari i Fotogràfic Carles Sal-

vador (Fundació Carles Salvador). Benas-

sal, 25 d’agost de 2011.

— Actuació musical del cantautor 

Josep Lluís Notari, a la plaça de l’Ajun-

tament de Benassal. 29 d’agost de 2011.
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— Participació activa durant els 

mesos maig-agost en les iniciatives se-

güents:

•  Programació  del  cicle  de  tres 

conferències, pel novembre, sobre l’Any 

de la Paraula Viva, a càrrec dels professors 

Martí Domínguez, Vicent Salvador i Toni 

Mollà.

•  Contribució a la programació i 

organització de l’obertura de l’Any de la 

Paraula Viva al País Valencià: jornades 

acadèmiques de la Secció Filològica a la 

Universitat de València (20 d’octubre) i 

a Alcoi (20-21 d’octubre).

•  Participació  en  el  disseny  del 

programa d’actes que prepara la platafor-

ma cívica Castelló per la Llengua, de cara 

al 80è aniversari de les normes de Castelló.

•  Col·laboració  en  la  preparació 

dels actes previstos per a la 43a Renova-

ció de la Flama de la Llengua Catalana, 

que han de culminar durant els mesos de 

gener i febrer de 2012.

Delegació de lleida

Delegat: Ramon Sistac i Vicén

Adreça: Edifici Polivalent

Universitat de Lleida

Avinguda de Jaume II, 71

25001 Lleida 

A/e: lleida@iec.cat 

La Delegació de Lleida s’ha encarregat 

d’organitzar, juntament amb l’Institut 

d’Estudis Ilerdencs i l’Institut Menorquí 

d’Estudis, les III Jornades d’Intercanvi 

Cultural entre les Terres de Ponent i Me-

norca: «De Fraga a Maó: eix d’una cultu-

ra», que tracten el tema «Els moriscos a 

la Catalunya occidental: 400 anys de 

l’expulsió». Lleida, 14 d’octubre de 2010; 

Maó, 22 i 23 d’octubre de 2010.

Delegació d’Alacant

Delegat: Brauli Montoya Abat

Adreça: Seu Ciutat d’Alacant

Universitat d’Alacant

Avinguda de Ramón y Cajal, 4

03001 Alacant

A/e: alacant@iec.cat 

La Delegació d’Alacant s’ha encarregat 

d’organitzar o ha intervingut en les acti-

vitats següents:

— La Delegació de l’IEC d’Ala-

cant s’ocupa de la gestió de la Biblioteca 

Enric Valor - IEC, que conté el fons biblio-

gràfic de l’IEC i un fons bibliogràfic i 

documental d’Enric Valor. La biblioteca 

s’obre al públic els dilluns i els divendres 

de les 10.00 a les 12.00 h i els dimecres de 

les 16.00 a les 20.00 h.

— Aula de conversa de la Biblio-

teca Enric Valor. Fòrum obert per al debat 

i la participació pública sobre temàtica 

diversa. Es duen a terme lectures i debats 

sobre diversos textos procedents del fons 

bibliogràfic de l’Institut d’Estudis Catalans 
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i del fons bibliogràfic i documental d’Enric 

Valor, ubicat a la Biblioteca Enric Valor - 

IEC de la Seu Ciutat d’Alacant. Dirigit a 

totes les persones interessades a practicar 

la conversa i la reflexió en valencià. L’aula 

de conversa es duu a terme cada dime- 

cres de les 16.00 a les 20.00 h, al llarg de 

tot el curs 2010-2011. La data d’inici és 

el dimecres 8 de setembre de 2010.

— Cursos de revernacularització 

del valencià a la ciutat d’Alacant adreçats 

a pares i mares d’alumnes dels programes 

d’immersió lingüística dels col·legis de la 

comarca de l’Alacantí. Activitat organit-

zada en col·laboració amb Escola Valen-

ciana i La Cívica, de l’octubre de 2010 al 

juny de 2011.

— Inici de les Tertúlies Valoria-

nes celebrades a la Biblioteca Enric Valor 

- IEC dins el marc de l’Any Valor. I Ter-

túlia Valoriana, dirigida per Joaquim 

Espinós: «El llegat literari d’Enric Valor». 

13 d’octubre de 2010.

— II Tertúlia Valoriana, dirigida 

per Vicent Brotons (professor de la Uni-

versitat d’Alacant): «Enric Valor: 1911-

2011, el centenari del valor de les parau-

les». 10 de novembre de 2010.

— III Tertúlia Valoriana, dirigi-

da per Joaquim G. Caturla (professor 

d’institut): «Originalitat de l’Enric Valor 

rondallaire». 1 de desembre de 2010.

— III Setmana de l’Educació 

Plurilingüe: «Les llengües a l’escola, refle-

xions, experiències, vivències», celebrada 

a la Universitat d’Alacant del 9 al 16 de 

desembre de 2010, amb la conferència 

«L’escola valenciana del futur». Pronun-

ciada per Diego Gómez (mestre, llicenciat 

en ciències de l’educació i membre d’Es-

cola Valenciana). 9 de desembre de 2010. 

— IV Tertúlia Valoriana, dirigi-

da per Verònica Cantó (secretària de l’Aca- 

dèmia Valenciana de la Llengua): «L’Acadè- 

mia Valenciana de la Llengua en l’Any 

Valor». 26 de gener de 2011.

— Presentació del llibre la re-

vernacularització del valencià a la ciutat 

d’Alacant, que recull les actes de les jor-

nades d’estudi i debat organitzades per 

l’IEC el 9 i 10 de març de 2007. Presen-

tació a càrrec de Vicent Brotons (Unitat 

per a l’Educació Multilingüe), Vicent Mo- 

reno (president d’Escola Valenciana) i 

Brauli Montoya (Delegació d’Alacant de 

l’IEC). 2 de febrer de 2011.

— Seminari sobre les possibili-

tats de revernacularització del valencià a 

la ciutat d’Alacant amb un grup de mes-

tres de l’Associació Cívica per la Norma-

lització del Valencià (Federació d’Escola 

Valenciana). 23 de febrer de 2011.

— V Tertúlia Valoriana, dirigida 

per Emili Rodríguez Bernabeu (metge 

cardiòleg i poeta): «La projecció sociocul-

tural d’Enric Valor». 23 de febrer de 2011.

— Col·laboració en l’organitza-

ció del Cicle de Cinema en Valencià a 

Alacant. Projeccions de pel·lícules en ca-

talà, cada dijous entre el 3 de març i el  

2 de juny de 2011. La programació pre-

vista és la següent: 3 de març (17.30 i 
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20.15 h), Harry Potter i les relíquies de 

la mort. Part 1, del director David Yates 

(+ 7 anys); 10 de març (18.00 i 20.00 h), 

Gru, el meu dolent preferit, de Pierre 

Coffin i Chris Renaud; 17 de març (18.00 

i 20.00 h), coneixeràs l’home dels teus 

somnis, de Woody Allen; 24 de març 

(18.00 i 20.00 h), shrek. Feliços per 

sempre, de Mike Mitchell; 31 de març 

(18.00 i 20.00 h), Flors negres, de David 

Carreras (+ 18 anys); 7 d’abril (18.00 i 

20.00 h), com ensinistrar un drac, de 

Chris Sanders i Dean DeBlois; 14 d’abril 

(18.00 i 20.00 h), Pa negre, d’Agustí 

Villaronga (+ 18 anys); 12 de maig (18.00 

i 20.00 h), toy story 3, de Lee Unkrich; 

19 de maig (17.30 i 20.15 h), Millenium 

3. la reina al palau dels corrents d’aire, 

de Daniel Alfredson (+ 18 anys); 26 de 

maig (18.00 i 20.00 h), Elisa K, de Judith 

Colell i Jordi Cadena (+ 12 anys); 2 de 

juny (17.30 i 20.00 h), shutter island 

(VOS), de Martin Scorsese (+ 13 anys).

— VI Tertúlia Valoriana, dirigi-

da per Antoni Teruel (professor de secun-

dària): «Anàlisis de les obres gramaticals 

d’Enric Valor». 23 de març de 2011. 

— Presentació del llibre de Rosa 

Tamarit (professora de la Universitat 

Rovira i Virgili) Maria Magdalena «ecce 

mulier». Música, plor i èxtasi en l’adveni-

ment del Barroc (Tarragona: Arola, 

2010). 31 de març de 2011.

— Col·laboració en el programa 

de ràdio Elche en la onda. Selecció i dra-

matització de textos de la millor literatu-

ra catalana, amb una posterior tertúlia 

radiofònica. La primera tertúlia es va fer 

l’1 d’abril de 2011, amb la participació 

del delegat de l’IEC a Alacant i un pro-

fessor de secundària d’Elx. Cada diven-

dres, fins al 31 de juliol de 2011. 

— Col·laboració en l’Homenatge 

d’Enric Valor a Castalla amb la conferèn-

cia pronunciada per Joaquim Espinós 

(professor de la Universitat d’Alacant) a 

l’IES Enric Valor de Castalla: «La narra-

tiva d’Enric Valor: l’ambició d’Aleix, la 

idea de l’emigrant i Relats breus». Casta-

lla, 16 d’abril de 2011.

— VII Tertúlia Valoriana, dirigi-

da per Josep Daniel Climent (professor de 

secundària): «Enric Valor: estudi i com-

promís per la llengua». Última tertúlia del 

cicle, en la qual va participar també Enric 

Valor Hernández. 25 de maig de 2011.

— XV Jornades de la Curie sota 

el lema: «Celebrem l’Any Internacional de 

la Química», amb les conferències se-

güents: Raimon Guitart (professor de la 

Universitat Autònoma de Barcelona): 

«Toxicologia química»; Juli Peretó (pro-

fessor de la Universitat de València): 

«L’inici de la vida: la transició de la geo-

química a la bioquímica», i Josep Duran 

(professor de la Universitat de Girona): 

«Reacciona!». Activitat organitzada en 

col·laboració amb l’Associació de Física i 

Química La Curie i la Universitat d’Ala-

cant. 27 i 28 de maig de 2011.

— Col·laboració en la XXIV Tro- 

bada d’Escoles Valencianes de l’Alcoià i 
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el Comtat. Amb publicitat d’adhesió de 

l’IEC a la Trobada inclosa en el llibret 

informatiu, amb el lema: «En l’Any Valor; 

l’Institut d’Estudis Catalans amb l’Esco-

la Valenciana». Ibi, 4 de juny de 2011.

— Presentació del llibre de la 

Foguera de Benalua: valor alacantí, en 

la redacció del qual van participar, entre 

altres, membres de l’IEC com Brauli 

Montoya i Isidor Marí. A càrrec de Brau-

li Montoya (Delegació d’Alacant de l’IEC), 

Vicent Brotons (Universitat d’Alacant), 

Amparo Martínez Cremades (responsable 

del llibret de la Foguera de Benalua), 

Iván Vilaplana Mateo (director creatiu 

de Ñascoca) i Marisa Ribera Ferrándiz 

(assessora de la Presidència de la Fede-

ració de Fogueres d’Alacant). 15 de ju-

liol de 2011. 

Delegació de valència

Delegat: Juli Peretó i Magraner

Adreça: Octubre Centre de Cultura Con-

temporània

Carrer de Sant Ferran, 12

46001 València

valencia@iec.cat

La Delegació de València s’ha encarregat 

d’organitzar o ha intervingut en les acti-

vitats següents:

— Bar de Ciències: «La ciència 

de la cuina i la cuina de la ciència», amb 

Claudi Mans, Pere Castells, Emili Piera i 

Núria Cadenes. 27 d’octubre de 2010.

— VIII Matinal de l’Evolució 

Humana «Els nostres cosins Neandertals», 

amb Jaume Bertranpetit, Valentín Villa-

verde, Carles Lalueza-Fox, J. Català i V. 

Navarro, i Juli Peretó. 13 de novembre  

de 2010.

— Conferència «Possibilitats 

tecnològiques per a una televisió sense fron- 

teres», a càrrec de Lluís Jofre i Roca, de 

l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers  

de Telecomunicacions de Barcelona. 17 de 

desembre de 2010.

— Conferència sobre el Premi 

Nobel d’Economia concedit a Peter A. 

Diamond, Dale T. Mortensen i Christopher 

A. Pissarides: «Els reptes de l’atur: con-

tribucions des de l’anàlisi econòmica», a 

càrrec de Joan Tugores, de la Universitat 

de Barcelona. 12 de gener de 2011.

— Conferència sobre el Premi 

Nobel de Química concedit a Richard F. 

Heck, a Ei-ichi Negishi i a Akira Suzuki: 

«Reaccions d’acoblament creuat: eines 

simples per a la construcció de molècules 

complexes», a càrrec de Feliu Maseras, de 

la Universitat Autònoma de Barcelona. 17 

de gener de 2011.

— Conferència sobre el Premi 

Nobel de Fisiologia o Medicina concedit 

a Robert G. Edwards: «Robert Edwards. 

El canvi en la percepció de la nostra prò-

pia naturalesa», a càrrec de Josep Santa-

ló, de la Universitat Autònoma de Barce-

lona. 19 de gener de 2011.
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— Conferència sobre el Premi 

Nobel de Literatura concedit a Mario Var-

gas Llosa: «Autobiografia, història i realis-

me contra el poder: Mario Vargas Llosa», 

a càrrec de Joaquim Marco, de la Univer-

sitat de Barcelona. 24 de gener de 2011.

— Bar de Ciències: «Innova’t en 

l’esport. Futbol, entre fanatisme i educa-

ció. Les aules al terreny de joc», amb 

Isabel Balaguer, Pepe Martínez, Pedro 

Malabia, Antonio Almudéver i Núria 

Cadenes. 25 de gener de 2011. 

— Conferència sobre el Premi 

Nobel de Física concedit a Andre Geim i 

a Konstantin Novoselov: «Premi Nobel de 

Física 2010: el grafè, un nou material per 

a l’electrònica del segle xxi», a càrrec de 

M. Àngels Garcia Bach, de la Universitat 

de Barcelona. 26 de gener de 2011.

— Bar de Ciències, amb motiu 

del Dia de Darwin: «Vida extraterrestre?», 

amb Ricardo Amils, Fernando Ballesteros, 

Juli Peretó i Núria Cadenes. 9 de febrer 

de 2011.

— Conferència amb motiu del 

Dia de Darwin: «Què ens diuen els geno-

mes d’espècies humanes extingides», a 

càrrec de Carles Lalueza-Fox, Institut de 

Biologia Evolutiva (Universitat Pompeu 

Fabra - Consell Superior d’Investigacions 

Científiques). 10 de febrer de 2011.

— Cicle amb motiu de l’Any 

Internacional de la Química 2011: «Quí-

mica vital. El somni de Mary Shelley: de 

la química a la vida artificial», a càrrec 

de Ricard Solé, Institució Catalana de 

Recerca i Estudis Avançats - Laboratori 

de Sistemes Complexos, Institut de Biolo-

gia Evolutiva (Universitat Pompeu Fabra 

- Consell Superior d’Investigacions Cien-

tífiques). 9 de març de 2011.

— Bar de ciències: «Innova’t en 

sostenibilitat. Lliçons nuclears: de Fukushi- 

ma a Cofrents», amb Fernando Sapiña, 

Antoni Montesinos, Antoni González i 

Núria Cadenes. 6 d’abril de 2011.

— Cicle amb motiu de l’Any In-

ternacional de la Química 2011: «Química 

esperançadora. Píndoles o Freud: remeis 

químics per als mals de l’ànima», a càrrec 

d’Adolf Tobeña, Departament de Psiquia-

tria i Medicina Legal, Universitat Autòno-

ma de Barcelona. 13 d’abril de 2011.

— Cicle amb motiu de l’Any 

Internacional de la Química 2011: «Quí-

mica amenaçadora. Tòxics o salut? Què 

passa al País Valencià?», a càrrec de Joan 

O. Grimalt, Departament de Química 

Ambiental, Institut de Diagnosi Ambien-

tal i Estudis de l’Aigua, Consell Superior 

d’Investigacions Científiques. 11 de maig 

de 2011.

— Conferència «Molècules que 

han canviat poc o molt el món», a càrrec 

de Xavier Duran, llicenciat en ciències 

químiques, doctor en ciències de la comu-

nicació per la Universitat Autònoma de 

Barcelona i director del programa El medi 

ambient de TV3 des del 1999. 1 de juny 

de 2011.

— Cicle amb motiu de l’Any In-

ternacional de la Química 2011: «Química 
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quotidiana. Nanociència i nanotecnologia: 

la revolució del molt menut», a càrrec de 

Fernando Sapiña, Institut de Ciència dels 

Materials, Parc Científic de la Universitat 

de València. 8 de juny de 2011.

— Bar de Ciències: «Innova’t en 

sostenibilitat. Quins beneficis aconseguim 

quan estalviem energia?», amb Joan Ol-

tra, José Vicente Latorre, Joan Ribó i 

Núria Cadenes. 22 de juny de 2011.

Delegació de Palma

Delegat: Damià Pons

palma@iec.cat

La Delegació de Palma s’ha encarregat 

d’organitzar o ha intervingut en les acti-

vitats següents:

— Conferència d’Isidor Marí, a 

la seu de l’Institut Ramon Llull de Palma, 

sobre les prioritats de la Secció Filològica. 

28 d’octubre de 2010.

— Presentació de l’IEC a Palma 

i homenatge a Aina Moll, 18 de novembre 

de 2010. L’acte va aplegar prop de dues-

centes persones a la seu de l’Institut Ra-

mon Llull a Palma i va incloure una 

taula rodona en homenatge a Aina Moll 

per la seva aportació en la normalització 

de la llengua catalana. En la taula rodona 

van intervenir Francesc Moll, germà d’Ai-

na Moll i editor; Damià Pons, delegat de 

l’IEC a Palma; Isidor Marí, president  

de la Secció Filològica de l’IEC; Joan Veny, 

lingüista i membre de l’Institut, i Bernat 

Joan, secretari de Política Lingüística de 

la Generalitat de Catalunya.

— Institut Ramon Llull (Pal-

ma), 4 d’abril de 2011. Acte inaugural 

del centenari de la Secció Filològica, a 

Palma. Amb motiu del centenari de la 

Secció Filològica de l’IEC, Salvador Giner, 

president de l’IEC; Isidor Marí, president 

de la Secció Filològica, i Damià Pons, de- 

legat de l’IEC a Palma, presentaren en 

una roda de premsa, a les dotze del mig-

dia, la campanya «2011, l’any de la pa-

raula viva» i les activitats commemorati-

ves de l’efemèride. A les vuit del vespre se 

celebrà un acte commemoratiu al Teatre 

Principal de Palma presidit per Francesc 

Antich, president del Govern de les Illes 

Balears; Salvador Giner, president de 

l’IEC, i Montserrat Casas, rectora de la 

Universitat de les Illes Balears. 

— Binissalem, 12 d’abril de 

2011. Conferència de Joaquim Molas «El 

meu Llorenç Villalonga».

— Palma, 13 d’abril de 2011. 

Presentació dels darrers llibres de Joaquim 

Molas, amb el doctor Molas, Damià Pons, 

Joan Mas, Mercè Picornell i Pere Rosselló.

— Palma, 24 de maig de 2011. 

Presentació del volum v de l’Atles lingüís-

tic del domini català amb Joan Veny, 

Lídia Pons, Joan Miralles, Jaume Corbera, 

Cosme Aguiló i Aina Moll.

— Palma, 9 de juny. Presentació 

de la Societat Catalana de Llengua i Li-

teratura, amb August Bover i Damià Pons.
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